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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 02/09/2020 

Título da Atividade 03: Nossa história. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. (EI02EO04); 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04); 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 

etc. (EI02EF05);  

• Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 

função social significativa. (EI03EF06);  

 

Resumo: 

A inauguração da Creche Menino Jesus, foi marcada por uma data muito importante para seus 

fundadores, pois eles estavam comemorando suas “Bodas de Ouro”. 

Hoje nesta atividade, iremos apresentar para nossos pequenos de forma lúdica e divertida, um 

pouquinho desta história, utilizando como apoio os dedoches construídos na aula anterior.   

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular, dedoches dos personagens e história da Creche (que estará registrado no final da 

atividade).  

Observação: Não exponha a criança de frente à tela do celular. O aparelho é para ficar 

somente em manuseio do responsável para realizar a leitura. 
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Espaços: 

Como a proposta da atividade de hoje é leitura, sugiro que ela aconteça em um ambiente calmo 

e que não tenha muitas distrações. 

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

  Observe atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como a 

criança interage com a história. Ela é capaz de perguntar e responder sobre a história ouvida? 

Que ações a criança realiza para interagir com os dedoches e adultos presentes? Demonstra 

interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de expressão? 

Consegue recontar e criar a história? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente interaja com a criança apresentando os personagens da história, dizendo os 

nomes e quem eles são (nomes: José Martins de Barros e Maria Elesbã de Castro Barros, 

fundadores da Creche Menino Jesus). 

2. Em seguida realize a leitura com alegria e entusiasmo, interpretando-a com a utilização 

dos  

3. 0personagens (dedoches). 

3. Após a leitura, entregue os dedoches para a criança e peça para ela recontar a história de 

seu jeito. 

4. Segue a história abaixo: 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

Nossa história 

Era uma vez um casal, senhor José e senhora Maria Elesbã, que tinham um carinho especial 

pelas crianças, bem como por nosso município, onde viviam e foram casados durante muitos 

anos. 

 

Quando comemorariam 50 anos de casados, ao invés de realizarem uma grandiosa festa, 

resolveram inaugura a primeira creche de Batatais e atender a comunidade criando um local 

acolhedor para que as crianças pudessem se desenvolver com segurança e cuidados, o que se 

tornou realidade em 13 de Outubro de 1961. Este dia foi muito especial e feliz! 

 

Desde então, a família Martins de Barros tem se esforçado a cada dia para que esta Instituição 

continue atendendo e contribuindo com a sociedade, garantindo segurança, educação, 

alimentação e cuidados pessoais às crianças, que são riquezas da nossa cidade, propiciando 

condições para um desenvolvimento saudável. 

 

 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
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O amor continuou sendo cultivado...  
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